
 

 

Комітет Верховної Ради України 

з  питань фінансів, податкової та митної політики 

Р І Ш Е Н Н Я 

про проекти законів України  «Про внесення змін до Закону України 

«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації 

розрахунків в сфері торгівлі і послуг» та «Про внесення змін до Закону 

України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації 

розрахунків в сфері торгівлі і послуг» 

 

06 вересня 2019 

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики на своєму засіданні розглянув проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг 

(реєстр. №1053 від 29.08.2019), поданий народним депутатом України 

Гетманцевим Д.О., та про внесення змін до Закону України «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері 

торгівлі і послуг (реєстр. №1053-1 від 06.09.2019), поданий народними 

депутатами України Леоновим О.О. та Володіной Д.А.  

Ціллю і завданням запропонованих законопроектів є запровадження 

інноваційних технологічних рішень у вигляді програмних реєстраторів 

розрахункових операцій (далі – програмний реєстратор)  як альтернативи 

класичним реєстраторам розрахункових операцій (далі – РРО) та посилення 

мотивації покупців (споживачів) товарів (послуг) в отриманні розрахункових 

документів шляхом запровадження повернення частини коштів, сплачених як 

фінансові санкції за порушення у сфері реєстрації розрахункових операцій, 

покупцям, які повідомили контролюючий орган про такі порушення.    

Законопроект №1053-1 вносить також зміни до Закону України «Про 

захист прав споживачів» щодо формування розрахункового документу в 

електронному вигляді та Закону України «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо можливості застосування 

програмних реєстраторів розрахункових операцій. 

Запровадження програмних реєстраторів, що дозволяють реєструвати 

розрахункові документи на фіскальному сервері державної  податкової 



служби, є дійсно позитивним кроком, що дозволяє зменшити витрати 

суб’єктів господарювання на виконання вимог законодавства щодо реєстрації 

розрахункових операцій. 

За висновком Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України законопроект реєстр. №1053 підтримується. 

За висновком Комітету Верховної Ради України з питань 

антикорупційної політики (додається) законопроект реєстр.№ 1053 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.   

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку 

до законопроекту реєстр.№1053 (додається) зазначив, що він матиме 

опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до 

збільшення доходів бюджетів від податків та/або штрафних (фінансових) 

санкцій залежно від практики застосування даної законодавчої ініціативи та 

виявлення відповідних порушень). 

За наслідками обговорення Комітет вважає доцільним підтримати 

законопроект реєстр. №1053-1. 

З урахуванням вищевикладеного, Комітет вирішив:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг 

(реєстр. №1053-1 від 06.09.2019), поданий народними депутатами України 

Леоновим О.О. та Володіной Д.А., прийняти за основу та у цілому як 

Закон України з техніко-юридичними правками. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити Голову Комітету народного депутата України 

Гетманцева Д.О. 

 

Голова Комітету                                                               Д.О. Гетманцев 


